
Diskussion och frågor Partnerskapsmötet 27 maj 2021, tema: Vatten i landskapet. 
 

• Hur upplever ni att färdplansarbetet för tema Vatten är i förhållande till tidigare teman 

(Energi & Klimat respektive Ekosystem & Biologisk mångfald)? 

o Vi upplever att det är enklare eftersom det redan pågår en mängd åtgärder och 

aktiviteter i länet, speciellt i kommunerna. Under 2022 kommer länsstyrelsen att 

bjuda in fler aktörer i arbetet. 

• Finns det stöd för att återmeandra ett vattendrag och lägga sten i botten? 

o Ja, både LOVA, Fiskevårdsmedel respektive Miljöinvesteringsstöd i 

Landsbygdsprogrammet är möjliga. 

• Med vattenhållande förmåga i landskapet vill jag nog mena att markens 
vattenhållande förmåga är viktigare än de öppna vattendragen, inte minst för jordbrukets del 
och då är markavvattningen är en förutsättning. Hur ser ni på det? Det förutsätter väl också 
en bra jordstruktur?  

o Det är viktigt att odlingsmarken är väldränerad. 
o Jordstruktur och dränering går hand i hand, dränering är grunden för att kunna 

bygga struktur. 

• Väl fungerande markavvattning är en förutsättning för att strukturkalkning ska ge positivt 

resultat. Finns tankar på att öppna för stöd till täckdikning? 

o Ja, det finns möjlighet att få stöd via Landsbygdsprogrammet och även genom LOVA 

under särskilda betingelser.  

• Hur mycket pengar finns i länet inom LOVA? 

o Det finns några miljoner kronor. Sista ansökningsdatum är 1 december varje år. 

Eventuellt kommer en extra utlysning att ske i år om det tillförs mer pengar. 

Budgeten har ökat successivt de senaste 3-4 åren. 

• Går det att få stöd för kombidammar som man också kan använda för bevattning? 

o Bevattning får inte vara huvudsyftet med dammen som anläggs men vatten kan tas 

från den i vissa fall om den fortfarande fyller sin huvudsakliga funktion för rening av 

vatten, att samla fosfor och/eller biologisk mångfald. 

o Det finns exempel där man anlagt en sidodamm till den egentliga 

dammen/våtmarken, och bevattnat från sidodammen.  

o Man får avgöra i varje enskilt fall var gränsen går för möjlighet till bevattning. 

• Hur ser fördelningen ut på projekt inom LOVA och LONA i länet? 

o I stort sett har alla kommuner haft eller har pågående projekt. Det är en spännvidd 

av projekt allt ifrån dagvattenplaner och förbättrad tillsyns-projekt till våtmarker, 

fiskepassage och vattenpark. Därtill kommer ett antal strukturkalkningsprojekt. 

o Håbo kommun samarbetar över länsgränsen med Upplands-Bro och Sigtuna 

kommuner. 

o För att driva LOVA- och LONA-projekt krävs personella resurser på kommunerna som 

inte alltid finns och det är många faktorer som spelar in. 

• Efterfrågar en väg in där man kan ställa frågor, kanske ett vattenråd, där länsstyrelsen ingår? 

Särskilt frågor omkring samförläggningsanläggningar (dikningsföretag) känns viktiga. 

o Man kan vända sig till länsstyrelsen redan nu. 

o Länsstyrelsen har en åtgärdssamordnare som utifrån ett helikopterperspektiv ska 
beakta olika aktörers förutsättningar och effektivisera processen när det gäller bidrag 
och stöd. 

o Eventuellt kommer även länsstyrelsen att driva egna projekt. 
o Positivt att det finns vattensamordnare ute i kommunerna. 



• Det finns en rädsla att bryta mot någon regel vid t ex en dikesrensning. 
o Det här visar ju på att myndigheter måste jobba mycket mer med vägledning. Man 

ska som markägare inte behöva vara rädd för besök av tjänstepersoner. 
Tjänstepersoner behöver ha ett större diskussionsutrymme och mindre pekpinne. 


